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  جديد خاص بنبتة الطماطم والفلفل  ●
 ظهور مرض نبات 

 ال يشكل استهالك منتوج هذه النباتات أي خطر عىل صحة المستهلك   ●

 

  
، قامت مصالح المكتب الوطن   

  إطار المراقبة والتتبع المستمر للصحة النباتية عىل الصعيد الوطن 
ف 

ببعض  الطماطم  بنبتة    
نبات  لمرض  حاالت  بتشخيص  "أونسا"  الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة 

 الضيعات الفالحية.  

  الذي يخص فقط الطماطم والفلفل؛  
ورة عىل صحة االنسان والحيوان  ال يشكل أي خطهذا المرض النبات 

    كما أن استهالك هذه المنتوجات ال يؤثر عىل صحة المستهلك. 

، منها دول أوروبا، أمريكا  2014لإلشارة، فإن هذا المرض متواجد بالعديد من مناطق العالم منذ سنة  

 واسيا. 

الصحية للسالمة    
الوطن  المكتب  قام   ،  

النبات  المرض  هذا  اثار  من  الحد  الغذائية    وب  هدف  للمنتجات 

ام     يجب التقيد بها وخاصة منها احي 
"أونسا" بالتواصل مع مهننى القطاع وحثهم عىل أهمية التدابيى الن 

  هذا اإلطار، أعد المكتب "أونسا" برنامج عمل يحدد  biosécuritéتدابيى السالمة البيولوجية ) 
(. وف 

ا ضيعات  صعيد  عىل    
النبات  المرض  هذا  من  الوقاية  الواجب طرق  اإلجراءات  وكذا  والمشاتل  إلنتاج 

  حالة تواجده.  
 تطبيقها ف 

، يقوم بإخضاع جميع البذور    
  الوطن 

  إطار حماية الرصيد النبات 
جدير بالذكر أن المكتب "أونسا" وف 

  تنتقل عير البذور قبل السماح لها بالدخول 
ية للتأكد من سالمتها من األمراض النباتية الن  للتحاليل المخير

   
  تسببت ف 

  هذا الصدد، فإن التحريات جارية لتحديد مسار البذور المستعملة الن 
. وف   

اب الوطن  إىل الي 

  الضيعات الفالحية المعنية.  
  ف 
 وجود هذا المرض النبات 

 

  للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه  
المكتب الوطن 

رقم    ؛ والغابات القانون  بموجب  المالية  ؛08-25أنشئت  واالستقاللية  المعنوية  بالشخصية  ومتمتعة  الدولة  لوصاية  وتمارس    . خاضعة 

مع   لحساب أخرى،    الدولة،  جهات حكومية  إىل  والقوانيى   يعات  التشر بموجب  الممنوحة  االختصاصات  المتعلقة  مراعاة  االختصاصات 

 . صحة المستهلكوحماية  بحماية   الحفاظ عىل صحة الحيوانات والنباتاتب
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